Warunki uczestnictwa:
1. Rezerwacja następuje po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszenia
na adres: biuro.srtkontrast@gmail.com Bez przesłania formularza nie rezerwujemy miejsc.
Formularz musi być wypełniony i przesłany wyłącznie w formacie PDF w jakości do wydruku, z
podpisem własnoręcznym.
2. Oświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka .
3. Przedpłatę w kwocie 150 zł należy dokonać przelewem na konto: SRT KONTRAST
ul.Tomaszewskiego 7 60-692 Poznań ING 18 1050 1520 1000 0097 1792 9401 z dopiskiem
warsztaty artystyczne , półkolonia i data turnusu najpóźniej 1 tygodzień przed rozpoczęciem
turnusu lub gotówką w recepcji studia. Pozostałą kwotę regulujemy na konto , lub pierwszego
dnia turnusu gotówką w recepcji / warsztaty artystyczne 400 zł , półkolonie 450 zł/
4. W przypadku rodzeństwa opłata pełnej kwoty za 1 osobę ,a za drugą -5%
5. Kolejny (drugi) wykupiony turnus - 10,-zł zniżki, trzeci wykupiony turnus- 15,-zł zniżki,
czwarty i piąty - 20,-zł zniżki
6. W przypadku rezygnacji 3 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów uczestnik zobowiązany
jest pokryć 50 % kosztów warsztatów , lub znaleźć osobę na swoje miejsce . W przypadku
rezygnacji poniżej 3 dni od daty rozpoczęcia i braku pisemnej rezygnacji oraz sensownego
uzasadnienia uczestnik zobowiązany będzie pokryć 100 %
7. W przypadku gdyby warsztaty nie odbyłyby się z różnych przyczyn niezależnych od
organizatora /np. spadek ilości osób poniżej 12 osób, warunki pogodowe, czy pogarszająca
się sytuacja związana z COVID-19
/uczestnikowi zostanie zwrócona uiszczona przez niego opłata /
8. w przypadku sytuacji losowych , jak niespodziewana niedyspozycja , czy choroba i
instruktora , organizator zapewni zastępstwo nieodbiegające wartością zaplanowanych
warsztatów
9. Można przynieść kanapkę lub inne śniadanie w pudełku, oraz swój napój/podpisana butelka/
10. Podczas zajęć obowiązują upięte włosy.
DODATKOWY OPIS
* posiłki 3 razy dziennie / drugie śniadanie na słodko, obiad-catering z bistro&cafe z Suchego
Lasu, podwieczorek -owoc /+ woda i napój
* możliwość wykupienia pojedyńczych dni lub jednego dnia - w ramach wolnych miejsc
- koszt jednego dnia:
warsztaty artystyczne:90 zł
półkolonie artystyczne 100 zł / 120 zł z atrakcją danego turnusu np bowling , plac zabaw lider
pestka /
* w ramach możliwości pogodowych i czasowych: wyjścia na
boisko szkolne Liceum
Ogólnokształcacego os.B.Chrobrego 107 lub plac zabaw os.B.Chrobrego 6
*zajęcia taneczne instruktorzy różnych technik tańca /15 godzin warsztatów tanecznoruchowych /
* opieka kwalifikowanych wychowawców
*zajęcia plastyczne i artystyczne / 4-6 godzin /
* pokazy dla rodziców podsumowujące turnus / każdy piątek
* ilość miejsc ograniczona

Na warsztaty zabieramy:
- strój do ćwiczeń / leginsy lub spodnie dresowe/ bluzeczka z krótkim
rękawkiem, czyste obuwie zmienne: tenisówki na miękkiej gumowej podeszwie, gumka do
włosów.
- na zajęcia z gimnastyki: codziennie świeże skarpetki
- na boisko i plac zabaw , odpowiednie obuwie sportowe , butelka (bidon) z piciem, mały
plecaczek
- na warsztaty plastyczne/ nożyczki, kredki, ołówki , blok rysunkowy, klej /

